
 

 

Västergötlands schackförbunds tävlingsbestämmelser för 

distriktsserien. Gäller våren 2021.  

 

Inledande kommentarer: Under rådande omständigheter kring Coronapandemin, har 

VSF:s styrelse beslutat om ett nytt upplägg för distriktsserien. Varje sammandrag 

kommer genomföras så att långt ifrån 50 personer vistas på respektive spelplats.  

Vidare tas ingen startavgift ut för distriktsserien våren 2021.  

 Rätt att delta: Rätt att delta i Distriktsserien har alla lag bestående av spelare som är 

huvudregistrerade i en förening som är ansluten till Västergötlands schackförbund. 

Det är tillåtet för en allians bestående av två eller flera föreningar att delta i 

distriktsserien.  

Spelform och betänketid: Distriktsserien genomförs med kvalspel och finalspel.  

Kvalspel spelas den 13 februari och finalspel spelas den 6 mars. 

Alla lag kan komma in med förslag på spelplatser till distriktsstyrelsen. 

Distriktsstyrelsen fattar beslut om var respektive sammandrag ska spelas.  

Distriktsserien genomförs med kval och finalspel, där betänketiden preliminärt är 45 

minuter för hela partiet+5 sekunder/drag. I såväl kvalspel som finalspel spelas 

preliminärt tre ronder monrad/berger. Betänketiden och antal ronder per 

sammandrag kan dock komma att ändras, beroende på antalet anmälda lag. 

 

Såväl kvalspel som finalspel kommer eloregistreras för snabbschack. Bestämmelser 

för vilken placering som krävs i kvalspelet för att gå vidare till respektive final bestäms 

senare. Alla lag går vidare till finalspel. 

Spelregler och laguppställning: FIDE:s schackregler gäller. Spelare placeras i 

ratingordning efter senaste snabbschack-elotal. Det är dock tillåtet att flytta spelare 

ett steg, upp eller ner. Det är tillåtet för en förening att delta med två jämnstarka lag i 

distriktsserien. Laguppställningen skall lämnas till domaren senast 30 minuter före 

spelstart. Om ett lag inte lämnar in laguppställningen i tid kan domaren kräva att 

laget ställs upp i strikt rankingordning.  



 

Regler för sen ankomst och elektroniska kommunikationsmedel:  

En spelare som anländer till brädet mer än 30 minuter efter partiets start förlorar 

partiet på Walk Over. Mobiler och andra elektroniska kommunikationsmedel ska vara 

avstängda inom tävlingsområdet. Avstängda elektroniska kommunikationsmedel ska 

förvaras i en jacka eller väska som inte hanteras. Spelare som bryter mot dessa regler 

om elektroniska kommunikationsmedel ska förlora partiet. 

 Motståndaren ska tilldömas vinst, även om han/hon inte kan sätta matt med någon 

serie av regelrätta drag.  

 

Regler för Walk Over: 

Om ett lag lämnar Walk Over i en match så ska laget betala straffavgift. 

Motståndarlaget ska tilldömas vinst med 4-0. Straffavgiften för Walk Over är 500 

kronor.  

Distriktsmästare och särskiljning: Distriktsmästare blir det lag som erövrar flest 

matchpoäng, därefter partipoäng, i A-finalen. Sedan sker särskiljning enligt SSF:s 

tävlingsbestämmelser. Det segrande laget i respektive final erövrar Västergötlands 

Schackförbunds diplom samt plaketter. Priserna kommer att delas ut vid VSF:s 

ordinarie kongress år den 20 mars 2021 i Vara.  

Domare: Vid varje kvalspel och finalspel skall det finnas en domare med behörighet 

att döma eloregistrerade tävlingar. Domare utses av VSF:s styrelse.  

Anmälningsförfarande: Anmälan sker till Josef Håkanson via mejl eller telefon, gärna 

så snart som möjligt, dock senast den 31 december 2020.  

Mejl: josefschack@gmail.com, Telefon: 076-623 63 70.  
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